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Aanwezigen: Ruben Buijs, Wilco Heijlen, Danica van Lent, Sebastiaan van Schie, Marit Sicking, Tess
ten Have, Gerben Geessink, Vincent Mulder, Romy Boden, Sigrid van Holland, Anika Bundel, Jochem
de Hoop, Tess Engelander.
Opening door Ruben.
Doelstellingen van afgelopen jaar
- Skireis, dat is gelukt
- Cobo is ons zelf niet gelukt, maar het nieuwe bestuur wel
- Contacten leggen onder andere binnen de faculteit, dit is wel gelukt, onder andere met
faculteitsvergadering
- Sponsors; is ons niet gelukt, maar niet genoeg energie in gestoken
- Eigen inbreng, we wilden een eigen touch geven aan ons jaar t.o.v. jaren daarvoor
- Betere band CIA en CoDe, diner is ondanks pogingen niet gelukt, grote evenementen zoals
oma, icd, bod is wel gelukt. Feestje helaas niet gelukt.
- Verbouwing concilium, blij met het resultaat. Nu hebben we een ledenruimte, ook al zitten
er ook veel niet-cdp’ers.
Jaarverslag 2017/2018
Jaar schema te zien op de PowerPoint, er staat per maand wat er is gedaan. Ruben vraagt of er nog
vragen zijn. Gerben vraagt over propedeuse uitreiking, antwoord is dat CDP niets heeft bijgedragen.
Ruben vraagt of er nog iets gemist werd. Geen reactie. Romy vraagt wat het hoogtepunt was, de
lezing van Paul Spruit was een groot succes. Lezing Humanitas was ook interessant.
Begroting en uiteindelijke kosten/opbrengsten
Samenvattingen hebben veel meer opgeleverd dan verwacht, contributie iets lager dan begroot. Er is
€1600 overgebleven. Vraag over koelkast, of CDP deze heeft betaald of samen met Criminal Intent.
De koelkast is alleen van CDP.
Decharge
Decharge heeft plaatsgevonden. Er waren geen bezwaren.
Constitutieborrel
Gerben vertelt dat dat er voor het eerst een constitutieborrel wordt georganiseerd. De redenen
hiervoor zijn dat het goed voor de naamsbekendheid van CDP is en vergemakkelijken contacten
maken/houden. We weten nog niet hoe het is, we willen het graag proberen. We snappen dat er
kanttekeningen zijn. Er is een plafond ingesteld. Duur is vrij kort. Verder geen kosten bij de Havelaar,
alleen bierkosten. Dus de kosten zullen onder de €500 blijven. Rekening gehouden met de leden
door leden uit te nodigen en munten geven. Zo denken we dat een CoBo een goede toevoeging zijn.
Nog vragen? Danica vraagt hoeveel besturen er zijn uitgenodigd. Alleen van de faculteit, CoDe en CIA
en 4 oud besturen. Daarnaast zijn dus ook de leden uitgenodigd.
Verder is aan de orde gekomen dat komende woensdag er weer een borrel is.
Sluiting ALV door Ruben.

